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Dorpen en initiatieven 

 

Anloo is het duurzaamste dorp in de gemeente Aa en Hunze 

Anloo (Drenthe) 

Anloo is eind januari uitgeroepen tot het duurzaamste dorp van de gemeente Aa en Hunze. De 
gemeente had deze verkiezing georganiseerd in het kader van het Jaar van de Dorpen. Onder de 
noemer ‘Anloo Vergroent’ werken dorp en kerk aan een duurzaam dorp. Ze hebben onder andere 
plannen voor energiebesparende maatregelen en een dorps-school-moestuin.  
 

Lees meer (via anloo-info.nl) 
 

 

Monnickendam krijgt elektrische deelauto’s 
Monnickendam (Noord-Holland) 

In Monnickendam start Stichting Duurzaam Waterland een autodeelproject met elektrische auto’s. 
Het project wordt gefinancierd uit de opbrengst van de twee windmolens van Coöperatie 
Windenergie Waterland. MRA-Elektrisch levert de laadinfrastructuur. Een veelbelovend project. De 
twee windmolens zorgen voor de duurzame stroom om de elektrische deelauto’s te laden. 
 

Lees meer (via MRA elektrisch) 

 

 

Bestuurlijke vernieuwing begint in Nijeholtpade 
Nijeholtpade (Fryslân) 
 

Nijeholtpade presenteerde begin dit jaar haar omgevingsvisie. Anders dan in een reguliere 

dorpsvisie, is een prominente plek ingeruimd voor het vervolgtraject: inwoners, ambtenaren en 

politiek leggen afspraken en verantwoordelijkheid vast in een bewonersakkoord. Niet de regels zijn 

leidend, maar de kansen en mogelijkheden. 

Lees meer (via Doarpswurk) 

 

13 Buurkracht buurten actief in Fryslân  
Boijl, Steggerda en Nij Beets (Fryslân) 

In Fryslân zijn op dit moment 13 buurten aan de slag met energiebesparing via Buurkracht.  
Bekijk hieronder de verschillende artikelen op de Buurkracht-pagina’s van de dorpen die mee doen: 
 

 Bewoners Boijl zetten samen schouders onder energiebesparing 

 Verduurzamingsinitiatieven Steggerda voortvarend uit de startblokken 

 Nij Beets houdt de vaart erin 
 
Meer informatie over Buurkracht Fryslân leest u op de website van de energiewerkplaats. 
 

http://www.anloo-info.nl/verenigingen/anloo-vergroent/
http://www.sdwaterland.nl/
http://www.cwwaterland.nl/
http://www.cwwaterland.nl/
https://www.mra-e.nl/nieuws/monnickendam-krijgt-elektrische-deelautos/
https://www.doarpswurk.frl/bestuurlijke-vernieuwing-begint-nijeholtpade/
https://buurkracht.nl/buurten/boijl/nieuws/bewoners-boijl-zetten-samen-schouders-onder-energiebesparing
https://www.buurkracht.nl/buurten/steggerda/nieuws/verduurzamingsinitiatieven-steggerda-voortvarend-uit-de-startblokken
https://buurkracht.nl/nieuws/nij-beets-houdt-de-vaart-erin
http://energiewerkplaats.frl/?page_id=781


Uitgelicht 
 
Steun voor grote energieprojecten door lokale initiatieven  
Provincie Gelderland stelt geld beschikbaar voor energiecoöperaties in de vorm van een 
lening. 

Lees meer 

 

20 gratis energiescans voor dorpshuizen in Drenthe 

Provincie Drenthe en BOKD hebben twintig gratis energiescans in de aanbieding voor 

dorpshuizen, buurthuizen en MFA’s. Daarmee kunt u direct aan de slag met energiebesparing en 

het duurzaam opwekken van energie. U ontvangt een gratis advies van adviesbureau 

Klimaatroute.  Met de energiescan brengen zij  in kaart  waar u in uw dorpshuis energie kunt 

besparen. Daarna kunt u zich minimaal een jaar zonder kosten laten begeleiden en adviseren. Of 

het nu gaat om de besparingsmaatregelen, het beoordelen van de offertes of financieel advies 

over de investering in energiebesparing. 

 

Lees meer (via BOKD) 

 

 

Grote opkomst lancering Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen 

Vrijdagmiddag 16 februari werd het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen gelanceerd in de 

prachtige kerk van Garmerwolde. Op dit evenement werden de ruim 200 aanwezigen letterlijk 

met touwen aan elkaar verbonden waarmee het netwerk officieel van start is gegaan. 

De opkomst was opvallend groot, de kerk zat helemaal vol. Vele vertegenwoordigers van de 

dorpen, van verschillende overheden, zorgprofessionals, zorgaanbieders, het bedrijfsleven en 

van onderwijsinstellingen waren aanwezig. Cabaretier Arno van der Heyden en Daan Bultje, 

directeur van Healthy Ageing Network Noord Nederland zaten de middag voor. 

 

Lees meer (via Groninger Dorpen) 

 

 

Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland opgericht 

De Natuur en Milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe hebben de Werkplaats 

Voedselbossen Noord-Nederland opgericht. Hiermee willen ze de kennis van 

voedselbosinitiatieven vergroten en oplossingen voor problemen aandragen. Zo hopen ze een 

versnelling teweeg te brengen in de opstart van de voedselbossen in Noord-Nederland. Het 

enthousiasme voor voedselbossen neemt toe en er ontstaan veel lokale initiatieven, maar het 

ontbreekt de initiatieven echter vaak aan kennis en startkapitaal om daadwerkelijk tot actie te 

komen. 

 
Lees meer (via De Natuur en Milieufederaties) 

 

https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/steun-voor-grote-energieprojecten-door-lokale-initiatieven
https://www.bokd.nl/nieuws/20-gratis-energiescans-voor-dorpshuizen/
http://groningerdorpen.nl/nieuws/grote-opkomst-lancering-netwerk-zorgzame-dorpen-groningen/
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/noordelijke-natuur-en-milieufederaties-richten-werkplaats-voedselbossen-op/


Boek: burgers doen het zelf! 

In een klein dorp in de Kempen, Hoogeloon, hebben inwoners de zorg voor ouderen zelf 

georganiseerd. Ouderen gaven in 2002 aan in het dorp te willen blijven wonen. Het boek 

Burgers doen het zelf! beschrijft hoe de inwoners dit samen, als Zorgcoöperatie Hoogeloon, 

voor elkaar gekregen hebben. 

 

Lees meer (via LVKK) 

 

Activiteiten 

 

8 maart 2018: Talkshow: Pionieren voor de nieuwe toekomst  

Omgevingswet en Friese praktijken 

We gaan deze middag aan de hand van bestaande casussen de mogelijkheden van de 

Omgevingswet verkennen. De wet die initiatieven van onderop wil faciliteren en stimuleren, de 

wet die inwoners van Fryslân wil betrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving en alles 

wat daarbij hoort en de wet die wil dat overheden gaan werken met het principe ‘ja, mits’ in plaats 

van ‘nee, tenzij’. Een wet die mogelijkheden biedt voor initiatieven van inwoners en die vraagt om 

een andere vorm van ambtelijk en bestuurlijk optreden. 

 

Lees meer (via Doarpswurk) 

 

 

9 en 10 maart 2018: NLdoet2018 

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het 

land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 

spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.  

 

Lees meer (via NLdoet) 

 

 

10 maart 2018: Noordelijke Zadenmarkt  

Het Noordelijk Zadennetwerk organiseert ook in 2018 weer een Noordelijke Zadenmarkt. Op 

zaterdag 10 maart is er een mooi aanbod aan zaden, knollen, bollen, stekjes, plantjes en 

gerelateerde artikelen te vinden bij EdanZ in Groningen. Heb je biologische zaden over? Neem 

ze dan mee, want er is er ook een zadenruil/weggeef-tafel. 

Tijdens de markt is er een mooi programma met verschillende interessante workshops en leuke 

activiteiten voor jong en oud. De zadenmarkt duurt van 11:00 tot 17:00 uur, en nadien kan 

eenieder mee-eten met een gezamenlijke warme maaltijd. Opgave hiervoor is wel noodzakelijk 

 

Lees meer (via Noordelijk Zadennetwerk) 

 

 

http://www.lvkk.nl/nieuws/details/news/boek-burgers-doen-het-zelf/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=944cdc67adf0068309a13d0f728f4f2c
https://www.doarpswurk.frl/events/talkshow-pionieren-nieuwe-toekomst/
https://www.nldoet.nl/over-nldoet
http://noordelijkzadennetwerk.nl/website/?page_id=9


12 april 2018: Duurzaam Drenthe Event 

Donderdag 12 april 2018 vindt voor de zesde keer Hét Duurzaam Drenthe event 2018 plaats in 

het provinciehuis in Assen. Dit event wordt georganiseerd door  IVN Drenthe, Drenthe in Transitie 

(DIT) en de provincie Drenthe. BOKD is als vertegenwoordiger van het Netwerk Duurzame 

Dorpen ook van de partij en zal een workshop over duurzame dorpsvisies verzorgen. 

 

Lees meer (via BOKD) 

 

 

22 maart 2018: Inspiratiebijeenkomst Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân  

Denken jij en je dorpsgenoten ook na over duurzame zorginitiatieven en ben je benieuwd 

waar je rekening mee moet houden? Kom dan naar onze inspiratiebijeenkomst van de 

werkgroep Zorg & Dorp. Twee dorpen vertellen enthousiast op welke manier zij zorg in hun 

omgeving vormgeven. 

Naobuur Vledder neemt je mee in de ontwikkelingen in Vledder rond Zorg en Welzijn. Maar 

vooral ook over het voorafgaande traject, nl. zorgen voor elkaar voordat men in de Zorg 

belandt, dus het langste traject! 

Zorgcoöperatie Tirza vertelt u graag over Tirza: coöperatie voor zorg en welzijn in de 

Trynwâlden: de Zorgcoach, Zorg aan huis en Kleinschalige woonvoorzieningen. 

Lees meer (via zorgzamedorpen.frl) 

 

 
 

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/
http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/
https://www.bokd.nl/nieuws/12-april-duurzaam-drenthe-event/
http://zorgzamedorpen.frl/index.php/2018/02/12/bijeenkomst-zorgzame-dorpen/

